LEOcoin3 & Atomic wallet
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Atomic cüzdan, 300'den fazla kripto para birimini saklamanıza ve yönetmenize yardımcı olmak için,
hala yenileri eklenen bir çok coin türünü destekleyen, evrensel bir cüzdan olarak oluşturuldu.
Ethereum'unuzu ve LEOcoin3 ERC20 coinlerinizi saklamak için kullanabilirsiniz.
Atomic cüzdan, cüzdanı kullanmak için güvenlik yönergelerine uyduğunuz varsayılarak, %100 güvenli
olarak oluşturulmuştur. Açık kaynak kodlu bir cüzdan olduğu için, herhangi bir hata veya diğer güvenlik
açığı bulunmadığından emin olmak için kodu kendiniz inceleyebilirsiniz. Ancak, kodla rahat
edemiyorsanız, kullanıcı topluluğunun, temiz ve herhangi bir güvenlik açığı olmadan güvenli
olduğundan emin olmak için kodu araştırdığından emin olabilirsiniz.
Tüm kritik veriler sadece yerel olarak kendi cihazınızda saklanır. Bununla birlikte, kendi cihazınızın kötü
amaçlı yazılım ve virüs içermediğinden ve güvenli olmayan bir Wi-Fi ağı üzerinden internete
bağlanmadığından emin olmalısınız. İnternete yapılan bağlantılar, kripto para birimleri söz konusu
olduğunda her zaman bir risk seviyesi getirir, ancak güvenli bir bağlantı kullanırken çok daha güvende
olursunuz.
Güvenlik sizin de özen göstermeniz gereken bir konudur. Yedekleme dosyanızı daima gizli ve güvende
tutun. Birisi sizin yedekleme dosyanızı alırsa, cüzdanınızı yeniden oluşturabilir ve fonlarınızı çalabilir.
Yedekleme dosyanızı güvenli ve gizli tutmak, şifrenizi güvenli ve gizli tutmak kadar önemlidir.
Birçok kişi bu belgeyi fiziksel olarak bir kağıda yazar ve sonra bu kağıdı bir banka kasası veya fiziksel
kasa gibi güvenli bir yerde saklar. Tamamen güvende olmak için en az üç kopya yapmanız ve her birini
ayrı ve güvenli bir yerde saklamanız önerilir. Bu, bilgisayarınızda beklenmeyen bir şey meydana gelirse
cüzdanınızı kurtarabilmenizi sağlar.
Feragatname: Atomic cüzdanını kullanmak sadece yaptığımız bir öneridir. Lütfen yeni ERC20
LEOcoin’lerinizi gönderip alabilmek için, geçerli bir Ethereum cüzdanı seçme konusunda dikkatli
davrandığınızdan emin olun. Cüzdanlar ile ilgili daha fazla öneri bulabilirsiniz:
https://tokenmarket.net/what-is/ethereum-token-wallets. LEO, kripto para birimi cüzdanı veya
benzeri bir servis gibi, üçüncü taraflara ait yazılımlar kullanarak oluşabilecek kayıp veya sorunlardan
sorumlu değildir. Herhangi bir Ethereum veya ERC20 işlemi için resmi Ethereum cüzdanını kullanmanızı
öneririz. Daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz https://www.ethereum.org/.
1. Atomic Wallet'ı indirmek için bu adrese gidin https://atomicwallet.io/downloads.

Aşağıdaki kılavuz Windows kurulumuna dayanmaktadır. Ancak, cüzdanı birden fazla cihaza
yükleyebilir ve kullanabilirsiniz, hepsinde 12 kelimelik Yedekleme öbeğini geri yüklemeniz
yeterlidir. Cüzdan hakkında daha fazla ayrıntı ve destek resmi web sitesinde
https://atomicwallet.io/ bulunabilir.
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2. Ayrıca, bu kılavuzun geri kalanında ne açıklandığını gösteren bu kısa videoyu da izleyebilirsiniz.
https://youtu.be/11XYcQqCmmY

3. Cüzdanı ilk başlattığınızda, NEW WALLET'a tıklamanız gerekir.
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4. Ardından, cüzdan için bir şifre oluşturmanız gerekir. Güçlü bir şifre seçmek için özen gösterin.
Büyük ve küçük harfler, sayılar ve simgeler içeren en az 8 karakter öneriyoruz. ÖNEMLİ: Şifreyi
güvenli bir şekilde sakladığınızdan emin olun, çünkü onsuz bu cüzdanla ilişkili tüm varlıklarınızı
kaybedersiniz. Ayrıca, şifrenizi bir kez belirledikten sonra, cüzdandan çıkıp tekrar açmanızı ve
para eklemeden önce giriş yapıp yapamayacağınızı kontrol etmenizi öneririz.

5. Sonraki adım, 12 kelimelik Yedekleme öbeğini not almaktır. Bu önemlidir, böylece cüzdanınızı
istediğiniz sistemde (Windows, MAC, Android vb.) istediğiniz zaman geri yükleyebilirsiniz.
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Bu örnekteki 12 kelimelik Yedekleme öbeği aşağıdaki sözcüklerden oluşur:
1)
useful
7)
dream
2)
maximum
8)
suspect
3)
glow
9)
bomb
4)
angle
10)
song
5)
girl
11)
hand
6)
april
12)
romance

(Yukarıdaki 12 kelimelik Yedekleme öbeği örneğini KULLANMAYIN, yalnızca tanıtım amaçlı kullanılır)
12 kelimelik Yedekleme öbeğini ekranınızda belirdikleri sırayla güvenli bir şekilde kaydetmeniz gerekir.
Önemli: Atomic cüzdanını Android telefon gibi diğer cihazlara yüklemek ve yine aynı adreslere ve
fonlara erişmek için 12 kelimelik Yedekleme ifadenizi kullanabilirsiniz. Bu, bu şekilde bağlandığınız tüm
Atomic cüzdanlarında aynı Ethereum ve LEOcoin'lerin yanı sıra istediğiniz diğer coinleri göreceğiniz ve
erişeceğiniz anlamına gelir.
6. Daha sonra, günlük veri toplama işlemini etkinleştirmek isteyip istemediğinize karar verebilirsiniz. Bu,
cüzdanınızın nasıl çalışacağını etkilemez ve karar vermek size kalmıştır.

START USING YOUR WALLET butonuna tıkladığınızda, cüzdanınız kullanıma hazırdır.

LEOcoin3 & Atomic wallet

7. Şimdi sol tarafta menüyü, sağ tarafta ise coin listesini görebilirsiniz.

LEOcoin eklemek için sonraki adımları izlemeniz gerekir:
a) İlk önce, sağ üst taraftaki “Add token” düğmesine tıklayın.
b) Ardından,
LEOcoin3
Adresinizi
eklemeniz
gerekir.
0xf97b5d65Da6b0468b90D531ddae2a69843e6797d (Bu adres işlemler için kullanılmaz, yalnızca
destek cüzdanlara token eklemek için kullanılır.). Diğer tüm veriler (Tam ad, Kısa Ad vb.) otomatik
olarak güncellenecektir.
c) LEOcoin bilgisini ekranda gördükten sonra, alttaki “Add token” düğmesine tıklayın.
d) ERC20 LEOcoinleriniz cüzdanınıza eklenecektir. Artık Atomic cüzdanınızı kullanarak
LEOcoinlerinizi gönderebilir, saklayablir veya alabilirsiniz.
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8. Ethereum adresinizi (veya size ait olan herhangi coin adresini Atomic cüzdanda) bulmak için, ana
penceredeki listeyi kaydırabilir veya istediğiniz coin’i seçmek için sağ üst köşedeki ayarlar düğmesine
tıklayabilirsiniz. Coinler ana pencerede görünecektir.
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9. Tümünü Temizle(Clear All)'yi seçip ardından yalnızca ilginizi çekenleri ekleyebilirsiniz.
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10. Örneğin, Tümünü Temizle(Clear All)'yi seçebilir ve yalnızca ilk LEOcoin'lerinizi almadan önce ETH'yi en
başta aktif halde bırakabilirsiniz. Bu şekilde, UYGULA(APPLY)'yı tıkladıktan sonra Ethereum adresinizi
görebilirsiniz.

Bu senin Ethereum adresin. https://upgrade2erc20.leocoin.org/ adresini ziyaret
LEOcoin'lerinizi yeni ERC20 LEOcoin3’e yükseltmeye çalıştığınızda bu adresi kullanabilirsiniz.

ederek

LEOcoin ERC20 işlemlerini yapabilmek için Ethereum adresinizde bir miktar Ethereum (ETH) olması
gerekecektir (0.01 ETH'den daha düşük bir miktar bile başlangıç bile yeterli olacaktır.) Kısaca,
Ethereum adresinizde biraz "Gaz" olması gerekir. Ethereum “Gas” hakkında daha fazla bilgi için
https://kb.myetherwallet.com/gas/what-is-gas-ethereum.html.
Ethereum adresinizin aldığı herhangi bir jetonu kontrol etmek için, YourEthereumAddress'i Ethereum
adresinizle değiştirerek bu sayfayı https://etherscan.io/address/YourEthereumAddress#tokentxns
açmanız gerekir.

